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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI CACICA 
Nr. 268 din 11.01.2023 
 

ANUNŢ 
 

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de acte normative, care au fost iniţiate şi urmează a 
fi supuse aprobării Consiliului Local al comunei Cacica: 
 
1. Proiect de hotărâre nr. 212 din 11.01.2023 privind  aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2022. 

   Iniţiator –primar,   
2. Proiect de hotărâre nr. 239 din 11.01.2023 privind aprobarea numărului de asistenţi personali pentru anul 2023. 

   Iniţiator –primar,   
3. Proiect de hotărâre nr. 241 din 11.01.2023 privind aprobarea Planului anual de acțiuni şi/sau de lucrări de interes local, pentru anul 2023, 
ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social. 

   Iniţiator –primar,   
4. Proiect de hotărâre nr. 214 din 11.01.2023 privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Amenajare spaţiu de joacă pentru copii în 
satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava”. 

   Iniţiator –primar,   
5. Proiect de hotărâre nr. 235 din 11.01.2023 privind darea în administrare a bunurilor imobile (clădiri şi terenuri aferente) în care îşi 
desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Cacica, către Şcoala Gimnazială Pârteştii de Sus, 
comuna Cacica, judeţul Suceava. 

Iniţiator –primar,   
6. Proiect de hotărâre nr. 243 din 11.01.2023 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarităţii 
Sociale(MMSS) şi Unitatea administrativ- teritorială Cacica, judeţul Suceava, în vederea implementării proiectului HUB DE SERVICII MMSS 
– SII MMSS”, Cod MySmis 130963. 

Iniţiator –primar,   
7. Proiect de hotărâre nr. 237 din 11.01.2023 privind aprobarea tarifelor de sortare, colectare separată şi transport separat al deşeurilor 
municipale şi al deşeurilor similare – fracţia umedă şi fracţia uscată, în vederea asigurării serviciului public de salubrizare pe raza comunei 
Cacica, judeţul Suceava, precum și a tarifelor de depozitare la CMID Moara. 

Iniţiator –primar,   
Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la proiectele 

de hotărâre mai susmenţionate, până la data de 25.01.2023, la sediul Primăriei comunei Cacica, judeţul Suceava, la secretarul general al 
comunei Cacica, prin fax la numărul 0230237085 sau prin e-mail la adresa: contact@comuna-cacica.ro.  

 
            Primar,                                        Secretar general al comunei Cacica, 
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